
Sobre o firmware do DS8530 
A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos 
produtos. Para obter a reprodução ideal e os recursos mais recentes, recomendamos 
atualizar o firmware do player. 
 
A atualização do firmware é feita com o aplicativo Philips DockStudio. Portanto, antes 
de executar a atualização do firmware, verifique se o aplicativo Philips DockStudio está 
instalado no seu dispositivo Apple. 
 

Este documento contém duas partes: 

 Histórico de firmware 

 Instruções para atualização de firmware 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Histórico de firmware 
 
Nota: cada versão contém todas as soluções identificadas em versões anteriores. 

 
Versão do software do sistema: 0.2.0 

- Eliminação de ruído no ajuste de volume baixo 
- Correção da potência de saíd 

 
Versão do software do sistema: 0.1.9 

- Eliminação de ruído no ajuste de volume bai 
 
Versão do software do sistema: 0.1.8  

- Aprimoramento do desempenho 
 
 
 

 



Instruções para atualização de firmware 
 

Procedimento de atualização: 

 
 
Etapa 1: verificar a versão atual do firmwa 
 

1. Ligue o player com dock da Philips. (Não é preciso iniciar o aplicativo DockStudio.) 
2. Acople o seu produto Apple ao player. 
3. No menu do produto Apple, selecione [Settings] (Configurações) > [General] 

(Geral) > [About] (Sobre) > [Docking Speaker] (Caixa acústica com dock). 
4. A versão do firmware será exibida na tela. 

 
 
Etapa 2: atualizar o firmware do player 
 
Nota: para realizar a atualização, ative a rede Wi-Fi no iPhone/iPad. Caso contrário, os 
dados transmitidos serão calculados pela operadora do celular. 
 

1. Ligue o player com dock da Philips. 
2. Acople o produto Apple ao player. 
3. Execute o aplicativo Philips DockStudio. 
4. Caso haja um firmware mais recente, uma janela pop-up será exibida no aplicativo 

solicitando a atualização ou seleção da opção [Firmware Upgrade] (Atualização 
do firmware) na página de configuração do aplicativo Philips DockStudio. 

5. Selecione "Yes" (Sim) para iniciar a atualização.  

6. Após a atualização, o player Philips será reiniciado. 
7. O aplicativo exibirá uma mensagem quando a atualização for concluída. 

 
 
Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida 
 

1. Siga novamente a Etapa 1: verificar a versão atual do firmware e verifique se o 
novo firmware foi atualizado corretamente. 

2. Se o firmware mais recente não foi instalado, repita a"Etapa 2: atualizar o 
firmware do player" e a "Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-
sucedida". 
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